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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis hasil penelitian mengenai “Pengaruh Citra Merek 

Terhadap Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan Kosmetik Wardah (Studi Pada 

Mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan 

suvey yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden 

penelitian yaitu pelanggan Kosmetik Wardah.  

Populasi penelitian ini adalah semua pengguna atau yang memiliki 

pengalaman dengan penggunaan konsumen Kosmetik Wardah. Sampling 

dilakukan dengan teknik convenience sampling dimana pengumpulan data atau 

informasi diperoleh dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia 

memberikannya. Jumlah sampel atau kuesioner yang kembali dan terisi lengkap 

adalah 200, sesuai dengan target sampel yang berjumlah 200. 

Pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari uji validitas dan 

reliabilitas, profil responden, analisis deskriptif (deskripsi variabel penelitian) dan 

kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif yaitu; uji asumsi klasik, analisis 

Regresi Linier, dan pengujian hipotesis. 

Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran rekapitulasi data. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing), 

diberi kode (coding), dan ditabulasikan (tabulating). Untuk selanjutnya dianalisis 

dengan bantuan program statistik komputer SPSS for Windows. 
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4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

4.1.1. Hasil Uji Validitas Instrumen   

          Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang di dalam 

Tabel 4.1. sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel  

Citra Merek (X) dan Kepuasan Pelanggan (Y1) 

Indikator Rxy r-tabel Keterangan 

Cm1 0,460 0,138 Valid 

Cm2 0,262 0,138 Valid 

Cm3 0,515 0,138 Valid 

Cm4 0,338 0,138 Valid 

Cm5 0,606 0,138 Valid 

Cm6 0,565 0,138 Valid 

Cm7 0,357 0,138 Valid 

Cm8 0,432 0,138 Valid 

Cm9 0,440 0,138 Valid 

Cm10 0,353 0,138 Valid 

Kp1 0,558 0,138 Valid 

Kp2 0,317 0,138 Valid 

Kp3 0,560 0,138 Valid 

Kp4 0,557 0,138 Valid 

Kp5 0,397 0,138 Valid 

Kp6 0,520 0,138 Valid 

Kp7 0,289 0,138 Valid 

Kp8 0,342 0,138 Valid 
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Kp9 0,286 0,138 Valid 

Kp10 0,312 0,138 Valid 

                  Sumber : Data Primer Diolah, 2017.    

       Dari Tabel 4.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,138, 

sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada 

variabel Citra Merek dan Kepuasan Pelanggan adalah valid. Sedangkan uji 

validitas Loyalitas dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Item-item Loyalitas (Y2) 

Indikator Rxy r-tabel Keterangan 

L1 0,332 0,138 Valid 

L2 0,485 0,138 Valid 

L3 0,517 0,138 Valid 

L4 0,436 0,138 Valid 

L5 0,540 0,138 Valid 

L6 0,440 0,138 Valid 

L7 0,484 0,138 Valid 

L8 0,209 0,138 Valid 

                  Sumber : Data Primer Diolah, 2017.   

       Dari Tabel 4.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,138, 

sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada 

variabel Loyalitas adalah valid. 
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4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen   

            Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Citra Merek, 

Kepuasan Pelanggan, dan Loyalitas. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Citra Merek 0,763 ≥ 0,60 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,749 ≥ 0,60 Reliabel 

Loyalitas 0,733 ≥ 0,60 Reliabel 

     Sumber : Data Primer Diolah, 2017.   

   Dari Tabel 4.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien 

Cronbach's Alpha > 0,60 sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-

item pertanyaan pada variabel Citra Merek, Kepuasan Pelanggan, dan Loyalitas 

adalah reliabel. 

4.2. Analisis Deskriptif Responden 

4.2.1. Karakteristik Responden 

          Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 200 

reponden, maka dapat diidentifikasikan mengenai karakteristik responden sebagai 

berikut : 

1.   Jenis Kelamin Responden 

  Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan pada tabel 4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 0 0,0% 

2 Perempuan 200 100,0% 

Total                                        200              

100,0% 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini semuanya adalah perempuan sebanyak 200 responden atau 

100,0%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja kosmetik khususnya produk 

Wardah semuanya dibutuhkan dan dilakukan oleh kaum perempuan. 

2.  Usia Responden 

       Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Umur Responden 

No Usia Jumlah Persentase 

1 17 s/d 25 Tahun 173 86,5% 

2 Lebih dari 25 Tahun 27 13,5% 

Total                                                       

200             100,0% 

             Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  
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  Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah kebanyakan berusia 17 s/d 25 tahun sebanyak 173 

responden atau 86,5% dan sebagian kecil berusia lebih dari 25 tahun 

sebanyak 27 responden atau 13,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi 

umur sebagian besar pengguna konsumen kosmetik Wardah Mahasiswa 

UII Yogyakarta adalah usia remaja pertengahan sampai dewasa awal. 

4.2.2 Analisis Penilaiian Responden Terhadap Variabel Citra Merek, 

Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan 

         Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jawaban dari responden telah 

direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui Citra Merek, Kepuasan, dan 

Loyalitas Pelanggan. Analisis data ini melalui dua tahap, yaitu analisis deskriptif 

dan analisis kuantitatif. Nilai rata-rata dari masing-masing responden dari kelas 

interval dengan jumlah kelas sama dengan 5, sehingga dapat dihitung sebagai 

berikut: 

   Interval = 
KelasJumlah 

Minimum Nilai  Maksimum Nilai
 

  Interval = 
KelasJumlah 

Min Nilai -Max  Nilai
 

  Interval = 
5

1-5
 = 0,80 

          Adapun kategori dari masing-masing interval adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Interval Skala 

Interval Kategori 

1,00 s/d 1,79 Sangat Buruk 

1,80 s/d 2,59 Buruk 

2,60 s/d 3,39 Cukup Baik 

3,40 s/d 4,19 Baik 

4,20 s/d 5,00 Sangat Baik 

 

1.  Variabel Citra Merek 

    Berikut ini penilaian responden terhadap Citra Merek: 

Tabel 4.7 

Penilaian Responden terhadap Citra Merek 

No. Item Variabel Mean Kategori 

1 Merek Wardah yang sudah dikenali 4,57 Sangat Baik 

2 Merek Wardah memiliki reputasi yang baik.  4,06 Baik 

3 

Orang lain pernah mengatakan kepada saya bahwa merek ini 

dapat dipercaya. 4,32 

Sangat Baik 

4 Produk Wardah memberikan kesan positif kepada konsumen 3,88 Baik 

5 Merek ini dikenal memiliki hasil  yang bagus. 4,23 Sangat Baik 

6 

Saya pernah mendengar komentar yang positif tentang merek 

ini.  4,28 

Sangat Baik 

7 

Ketika saya membeli merek ini, saya yakin benar dengan apa 

yang saya harapkan dari merek ini. 3,71 

Baik 

8 Merek ini konsisten dengan kualitas produknya. 4,18 Baik 

9 

Saya tahu bagaimana hasil  merek ini, hasil  merek ini selalu 

seperti yang saya harapkan. 4,26 

Sangat Baik 

10 

Saya selalu yakin terhadap hasil  merek ini pada saat saya 

membelinya di lain waktu.  3,81 

Baik 
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Rata-rata 4,13 Baik 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  

          Berdasarkan Tabel 4.7 dari 200 responden yang diambil sebagai sampel, 

diketahui kebanyakan responden menilai Citra Merek Mahasiswa UII 

Yogyakarta, Baik (Mean 4,13). Hal ini menunjukkan bahwa merek ini 

memiliki reputasi yang baik, orang lain pernah mengatakan kepada responden 

bahwa merek ini dapat dipercaya, orang lain pernah mengatakan kepada 

responden bahwa merek ini bagus, merek ini dikenal memiliki hasil  yang 

bagus, responden pernah mendengar komentar yang positif tentang merek ini, 

ketika responden membeli merek ini, responden yakin benar dengan apa yang 

responden harapkan dari merek ini, merek ini konsisten dengan kualitas 

produknya, responden tahu bagaimana hasil  merek ini, hasil  merek ini 

selalu seperti yang responden harapkan, dan responden selalu yakin terhadap 

hasil  merek ini pada saat responden membelinya di lain waktu.  

2.  Variabel Kepuasan  

      Berikut ini penilaian responden terhadap Kepuasan Pelanggan : 

Tabel 4.8 

Penilaian Responden terhadap Kepuasan  

No. Item Variabel Mean Kategori 

1 

Saya percaya, perusahaan yang memproduksi merek ini 

tidak akan mencoba menipu saya. 3,75 

Tinggi 

2 

Saya mempercayai perusahaan yang memproduksi merek 

ini. 3,94 

Tinggi 
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3 

Saya merasa bahwa saya sepenuhnya bisa mempercayai 

perusahaan yang memproduksi merek ini. 4,19 

Tinggi 

4 

Saya merasa aman ketika menggunakan produk dari 

perusahaan ini karena saya tahu bahwa perusahaan yang 

memproduksi merek ini tidak akan mengecewakan saya. 4,03 

Tinggi 

5 

Saya merasa bahwa saya dapat mengandalkan perusahaan 

yang memproduksi merek ini untuk menghasilkan produk 

dengan hasil  yang baik.  3,93 

Tinggi 

6 Saya menyukai merek ini. 3,87 Tinggi 

7 Merek ini adalah yang terbaik dalam kategori produknya. 3,68 Tinggi 

8 Hasil  merek ini lebih baik dibanding merek lain.  3,83 Tinggi 

9 

Merek ini memenuhi kebutuhan saya lebih baik daripada 

merek lain. 3,85 

Tinggi 

10 Saya puas dengan merek ini. 3,82 Tinggi 

Rata-rata 3,89 Tinggi 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  

Berdasarkan Tabel 4.8 dari 200 responden yang diambil sebagai sampel, 

diketahui kebanyakan responden menilai Kepuasan Pelanggan Mahasiswa UII 

Yogyakarta, Tinggi (Mean 3,89). Hal ini menunjukkan bahwa responden 

percaya perusahaan yang memproduksi merek ini tidak akan mencoba menipu 

responden, responden mempercayai perusahaan yang memproduksi merek ini, 

responden merasa bahwa responden sepenuhnya bisa mempercayai 

perusahaan yang memproduksi merek ini, responden merasa aman ketika 

menggunakan produk dari perusahaan ini karena responden tahu bahwa 

perusahaan yang memproduksi merek ini tidak akan mengecewakan 

responden, responden merasa bahwa responden dapat mengandalkan 

perusahaan yang memproduksi merek ini untuk menghasilkan produk dengan 
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hasil  yang baik, responden menyukai merek ini, merek ini adalah yang 

terbaik dalam kategori produknya, hasil  merek ini lebih baik dibanding 

merek lain, merek ini memenuhi kebutuhan responden lebih baik daripada 

merek lain, dan responden puas dengan merek ini.  

3. Variabel Loyalitas  

     Berikut ini penilaian responden terhadap Loyalitas. 

Tabel 4.9 

Penilaian Responden terhadap Loyalitas 

No. Item Variabel Mean Kategori 

1 Saya sering memberitahu orang lain betapa bagusnya merek ini. 3,94 Tinggi 

2 Saya berniat untuk tetap membeli merek ini. 4,21 Sangat Tinggi 

3 

Jika merek ini tidak tersedia di toko ketika saya 

membutuhkannya, saya akan membelinya di lain waktu. 4,07 

Tinggi 

4 

Jika merek lain sedang diskon, saya tidak akan membeli merek   

lain saya akan tetap setia dengan merek ini.  3,95 

Tinggi 

5 

Jika seseorang memberi komentar negatif tentang merek ini, 

saya akan tetap memilih merek ini 3,90 

Tinggi 

6 

Ketika orang lain membuat komentar negatif tentang merek ini, 

saya tidak akan mempercayainya. 3,72 

Tinggi 

7 

Jika merek ini tidak tersedia di toko ketika saya 

membutuhkannya, saya akan membelinya di tempat lain. 3,85 

Tinggi 

8 

Saya akan merekomendasikan merek ini kepada seseorang yang 

tidak bisa memutuskan merek mana yang akan dipilihnya pada 

kelas produk ini. 3,59 

Tinggi 

Rata-rata 3,90 Tinggi 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017. 
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 Berdasarkan Tabel 4.9 dari 200 responden yang diambil sebagai sampel, 

diketahui kebanyakan responden menilai Loyalitas Mahasiswa UII Yogyakarta, 

Tinggi (Mean 3,90). Hal ini menunjukkan bahwa responden sering memberitahu 

orang lain betapa bagusnya merek ini, responden berniat untuk tetap membeli 

merek ini, jika merek ini tidak tersedia di toko ketika responden 

membutuhkannya, responden akan membelinya di lain waktu, jika merek lain 

sedang diskon, responden tidak akan membeli merek lain dan tetap pada merek 

tersebut, jika seseorang memberi komentar negatif tentang merek ini, responden 

akan tetap memilih merek ini, ketika orang lain membuat komentar negatif 

tentang merek ini, responden tidak akan mempercayainya, jika merek ini tidak 

tersedia di toko ketika responden membutuhkannya, responden akan membelinya 

di tempat lain, dan responden akan merekomendasikan merek ini kepada 

seseorang yang tidak bisa memutuskan merek mana yang akan dipilihnya pada 

kelas produk ini.  

4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Normalitas 

         Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2001). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis 

dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika 



57 
 

nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil 

uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test 

Variabel Sig. Level of Significant Keterangan 

Residual1 0,678 0,05 Normal 

Residual2 0,652 0,05 Normal 

Residual3 0,074 0,05 Normal 

         Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  

        Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test  di 

atas terlihat bahwa nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas.  

4.3.2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Riduwan (2006:148), Hasil uji linearitas sbb : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas 

Indikator F-hitung Sig. Keterangan 

CM-L 26,569 0,000 Linear 

CM-KP 17,638 0,000 Linear 

KP-L 738,415 0,000 Linear 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2017. 
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Berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh nilai probabilitas F-statisik < Level 

of Significant = 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa spesifikasi 

model  linier adalah benar.  

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

        Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ
2
) dari faktor 

pengganggu atau disturbance term adalah sama untuk semua observasi X. 

Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila 

nilai varian (σ
2
) variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi tidak sama 

(Insukindro, 2001). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode Glejser. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 

0,05, sehingga tidak terkena  heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Hasil uji 

heteroskedastisitas dengan Glejser sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser 

Variabel Sig. Nilai Kritis Keterangan 

Citra Merek (X) 0,593 0,05 Homoskedastisitas 

Citra Merek (X) 0,734 0,05 Homoskedastisitas 

Kepuasan Pelanggan (Y1) 0,186 0,05 Homoskedastisitas 

           Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  

         Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan rank 

spearman terlihat bahwa nilai probabilitas (sig.) > 0,05. Hal ini berarti model 

yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas. 
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4.4. Analisis Regresi Linier 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Berikut ini tabel 4.13 hasil Regresi Linier dengan metode OLS (Ordinary Least 

Square): 

 

4.4.1. Hasil Analisis Regresi Linier Dengan Metode OLS (Pengaruh Citra 

Merek Terhadap Kepuasan) 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh Citra Merek terhadap Kepuasan. Berikut 

ini tabel 4.13 hasil Regresi Linier dengan metode OLS (Ordinary Least Square): 

     Tabel 4.13 

       Hasil Regresi Linier Metode OLS 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t-hitung Probabilitas 

Konstanta  7,732 0,000 

Citra Merek (X) 0,267 3,901 0,000 

R
2                               :     

0,071 

Adjusted R
2       

 :    0,067 

N                      :   200 

Variabel Dependen (Y1) : Kepuasan 

         Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  
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1. Persamaan Regresi Linier  

      Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSS  for Windows diperoleh hasil persamaan Regresi Linier 

sebagai berikut :  

       Y1 = 0,267X  

      Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Citra Merek terhadap 

Kepuasan. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah Koefisien regresi 

Citra Merek terhadap Kepuasan = 0,267. Koefisien regresi positif (searah) 

artinya, jika Citra Merek (X) meningkat, maka Kepuasan Mahasiswi UII 

Yogyakarta (Y1) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

2. Pengujian Hipotesis (Uji t)  

       Pengujian Pengaruh Variabel Citra Merek (X) terhadap Kepuasan 

Mahasiswi UII Yogyakarta (Y1). 

       H1 : Citra Merek berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 

      Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi 

Berganda diperoleh probabilitas t-hitung = 0,000. 

 Kesimpulan : 

       Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t-hitung (0,000) < 

Level of Significant (0,05), maka Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel Citra Merek (X) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa UII Yogyakarta (Y). 

3. Pengujian R
2 
(Koefisien Determinasi) 

        R
2
 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif 

terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 (Koefisien Determinasi) mempunyai range 

antara 0-1. Semakin besar R
2 

mengindikasikan semakin besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

      Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R
2
 (Koefisien 

Determinasi) sebesar 0,071, artinya variabel Kepuasan Mahasiswa UII 

Yogyakarta (Y1) dapat dijelaskan oleh yaitu Citra Merek (X) secara serentak 

sebesar 7,1%, sedangkan sisanya sebesar 92,9% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model, misalnya harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lain-lain. 

 

4.4.2. Hasil Analisis Regresi Linier Dengan Metode OLS (Pengaruh Citra 

Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan) 

     Tabel 4.14 

       Hasil Regresi Linier Metode OLS 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t-hitung Probabilitas 

Konstanta  6,930 0,000 

Citra Merek (X) 0,338 5,058 0,000 

R
2                               :     

0,114 
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Adjusted R
2       

 :    0,110 

N                      :   200 

Variabel Dependen (Y2) : Loyalitas Pelanggan 

         Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  

1. Persamaan Regresi Linier  

     Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSS  for Windows diperoleh hasil persamaan Regresi Linier 

sebagai berikut :  

       Y2 = 0,338X  

      Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Citra Merek terhadap 

Loyalitas Pelanggan. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah 

Koefisien regresi Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan = 0,338. 

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Citra Merek (X) meningkat, 

maka Loyalitas Pelanggan Mahasiswi UII Yogyakarta (Y2) akan meningkat 

dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan. 

2. Pengujian Hipotesis (Uji t)  

     Pengujian Pengaruh Variabel Citra Merek (X) terhadap Loyalitas 

Pelanggan Mahasiswi UII Yogyakarta (Y1). 

        H2: Citra Merek berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan. 

     Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi 

Berganda diperoleh probabilitas t-hitung = 0,000. 
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 Kesimpulan : 

  Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t-hitung (0,000) < 

Level of Significant (0,05), maka Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel Citra Merek (X) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan Mahasiswi UII Yogyakarta (Y). 

3. Pengujian R
2 
(Koefisien Determinasi) 

        R
2
 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif 

terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 (Koefisien Determinasi) mempunyai range 

antara 0-1. Semakin besar R
2 

mengindikasikan semakin besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

        Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R
2
 (Koefisien 

Determinasi) sebesar 0,114, artinya variabel Loyalitas Pelanggan Mahasiswi UII 

Yogyakarta (Y) dapat dijelaskan oleh yaitu Citra Merek (X) sebesar 11,4%, 

sedangkan sisanya sebesar 88,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, 

misalnya harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lain-lain. 

4.4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Dengan Metode OLS (Pengaruh 

Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan) 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan. 
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Berikut ini tabel 4.15 hasil Regresi Linier dengan metode OLS (Ordinary Least 

Square): 

     Tabel 4.15 

       Hasil Regresi Linier Metode OLS 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t-hitung Probabilitas 

Konstanta  4,380 0,000 

Kepuasan  (Y1) 0,832 21,130 0,000 

R
2                               :     

0,693 

Adjusted R
2       

 :    0,691 

N                      :   200 

Variabel Dependen (Y2) : Loyalitas Pelanggan. 

         Sumber : Data Primer Diolah, 2017.  

1. Persamaan Regresi Linier  

       Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSS  for Windows diperoleh hasil persamaan Regresi Linier 

sebagai berikut :  

       Y2 =  + 0,832Y1   

       Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Kepuasan Pelanggan 

terhadap Loyalitas. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah 

Koefisien regresi Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan = 0,832. Koefisien 

regresi positif (searah) artinya, jika Kepuasan (Y1) meningkat, maka Loyalitas 

Pelanggan Mahasiswi UII Yogyakarta (Y2) akan meningkat dan sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain konstan. 
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2. Pengujian Hipotesis (Uji t)  

        Pengujian Pengaruh Variabel Kepuasan (Y1) terhadap Loyalitas 

Pelanggan Mahasiswi UII Yogyakarta (Y2). 

       H3: Kepuasan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan. 

       Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi 

Berganda diperoleh probabilitas t-hitung = 0,000. 

  Kesimpulan: 

       Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t-hitung (0,000) < 

Level of Significant (0,05), maka Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel Kepuasan (Y1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan Mahasiswi UII Yogyakarta (Y2). 

3. Pengujian R
2 
(Koefisien Determinasi) 

        R
2
 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif 

terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 (Koefisien Determinasi) mempunyai range 

antara 0-1. Semakin besar R
2 

mengindikasikan semakin besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

        Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R
2
 (Koefisien 

Determinasi) sebesar 0,693, artinya variabel Loyalitas Pelanggan Mahasiswi UII 

Yogyakarta (Y) dapat dijelaskan oleh yaitu Kepuasan Pelanggan (Y1) secara 
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serentak sebesar 69,3%, sedangkan sisanya sebesar 30,7% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model, misalnya harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, 

dan lain-lain. 

4.4.4. Analisis Pengaruh Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel 

Intervening  

 Berdasarkan kajian teoritis dan model penelitian, variabel citra merek 

selain memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas, juga memiliki pengaruh 

tidak langsung dengan terlebih dahulu melewati variabel kepuasan yang 

selanjutnya berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hasil pengujian pengaruh 

langsung dan tidak langsung dapat diringkas sebagai berikut. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Jalur Pengaruh 

Total 
Langsung Tidak 

Langsung 

Citra Merek Loyalitas 

Pelanggan +0,338 +0,222 +0,56 

 

 Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan komparasi yang mengarah pada 

lebih tingginya pengaruh langsung variabel citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan. Pengaruh langsung variabel citra merek adalah 0,338 dan pengaruh 

tidak langsung adalah 0,222. Jadi total pengaruh citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan sebesar 0,56. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelangan 
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sebagai variabel mediating memiliki peran yang dapat memperkuat loyalitas 

pelanggan. 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pengaruh Variabel Citra Merek (X) terhadap Variabel Loyalitas 

Pelanggan Mahasiswa UII Yogyakarta (Y2). 

          Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Kepuasan 

Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Mahasiswa UII Yogyakarta (nilai probabilitas t-hitung (0,000) < Level of Significant 

(0,05)). Hal ini dapat diartikan, jika Citra Merek meningkat, maka Loyalitas 

Pelanggan Mahasiswa UII Yogyakarta mengalami peningkatan. Citra merek 

meliputi pengetahuan dan kepercayaan akan atribut merek (aspek kognitif), 

konsekuensi dari penggunaan merek tersebut, dan situasi penggunaan yang sesuai, 

begitu juga dengan evaluasi, perasaan dan emosi yang diasosiasikan dengan 

merek tersebut (aspek afektif). Citra merek didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen dan preferensi terhadap merek, sebagaimana yang direfleksikan oleh 

berbagai macam asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Meskipun 

asosiasi merek dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk tapi dapat dibedakan 

menjadi asosiasi performansi dan asosiasi imajeri yang berhubungan dengan 

atribut dan kelebihan merek. Konsumen tidak bereaksi terhadap realitas 

melainkan terhadap apa yang mereka anggap sebagai realitas, sehingga citra 

merek dilihat sebagai serangkaian asosiasi yang dilihat dan dimengerti oleh 

konsumen, dalam jangka waktu tertentu, sebagai akibat dari pengalaman dengan 
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merek tertentu secara langsung ataupun tidak langsung. Asosiasi ini bisa dengan 

kualitas fungsional sebuah merek ataupun dengan individu dan acara yang 

berhubungan dengan merek tersebut.  

       Meskipun tidak mungkin setiap konsumen memiliki citra yang sama persis 

akan suatu merek, namun persepsi mereka secara garus besar memiliki bagian-

bagian yang serupa (Shahroudi et al., 2010). Citra merek adalah kesan 

keseluruhan terhadap posisi merek ditinjau dari persaingannya dengan merek lain 

yang diketahui konsumen apakah merek tersebut dipandang konsumen sebagai 

merek yang kuat. Sebagian alasan konsumen memilih suatu merek karena mereka 

ingin memahami diri sendiri dan untuk mengomunikasikan aspek diri mereka ke 

orang lain. Citra merek ini bisa diukur dengan menanyakan atribut apa dari suatu 

merek yang merupakan pilihan konsumen dalam satu kategori produk yang 

membedakannya dengan merek lain, mengapa atribut-atribut itu penting dan 

mengapa alasan itu penting bagi konsumen.  

        Hasil penelitian Stephen (2007) menemukan bahwa serangkaian perasaan, 

ide, dan sikap yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek merupakan aspek 

penting dalam perilaku pembelian. Citra merek didefinisikan sebagai sekumpulan 

atribut spesifik yang berelasi dengan produk, merek, dan konsumen (pengetahuan, 

perasaan, dan sikap terhadap merek) yang disimpan individu di dalam memori. 

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai simbol, merek sangat 

memengaruhi status dan harga diri konsumen. Penelitian-penelitian ini juga 

menyebutkan bahwa suatu merek lebih mungkin dibeli dan dikonsumsi jika 

konsumen mengenali hubungan simbolis yang sama antara citra merek dengan 
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citra diri konsumen baik citra diri ideal ataupun citra diri. Produk dan merek 

memiliki nilai simbolis untuk setiap individu, yang melakukan evaluasi 

berdasarkan kekonsistenan dengan gambaran atau citra personal akan diri sendiri. 

Faktor personal dan lingkungan sangat penting sebagai awal terbentuknya suatu 

citra merek, karena faktor lingkungan dan personal memengaruhi persepsi 

seseorang. Faktor lingkungan yang dapat memengaruhi di antaranya adalah 

atribut-atribut teknis yang ada pada suatu produk di mana faktor ini dapat 

dikontrol oleh produsen.  

     Di samping itu, sosial budaya juga termasuk dalam faktor ini. Faktor 

personal adalah kesiapan mental konsumen untuk melakukan proses persepsi, 

pengalaman konsumen sendiri, mood, kebutuhan serta motivasi konsumen. Citra 

merupakan produk akhir dari sikap awal dan pengetahuan yang terbentuk lewat 

proses pengulangan yang dinamis karena pengalaman (Takur et al., 2012). Citra 

merek terbentuk dari stimulus tertentu yang ditampilkan oleh produk tersebut, 

yang menimbulkan respon tertentu pada diri konsumen. Stimulus yang muncul 

dalam citra merek tidak hanya terbatas pada stimulus yang bersifat fisik, tetapi 

juga mencakup stimulus yang ebrsifat psikologis. Ada tiga stimulus yang dapat 

membentuk citra merek yaitu stimulus yang bersifat fisik, seperti atribut-atribut 

teknis dari produk tersebut, stimulus yang bersifat psikologis, seperti nama merek; 

dan stimulus yang mencakup sifat keduanya, seperti kemasan produk atau iklan 

produk. Datangnya stimulus menimbulkan respon dari konsumen.  

      Ada dua respon yang mempengaruhi pikiran sesorang, yang membentuk 

citra merek yaitu respon rasional (penilaian mengenai performa aktual dari merek 
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yang dikaitkan dengan harga produk tersebut) dan respon emosional 

(kecenderungan perasaan yang timbul dari merek tersebut). Citra merek sering 

dianggap sebagai sebuah koleksi dari semua asosiasi yang berhubungan dengan 

sebuah merek. Citra merek terdiri dari faktor fisik berupa karakteristik fisik dari 

merek tersebut, seperti desain kemasan, logo, nama merek, fungsi dan kegunaan 

produk dari merek itu; dan faktor psikologis yang dibentuk oleh emosi, 

kepercayaan, nilai, kepribadian yang dianggap oleh konsumen menggambarkan 

produk dari merek tersebut. Citra merek sangat erat kaitannya dengan apa yang 

orang pikirkan, rasakan terhadap suatu merek tertentu sehingga dalam citra merek 

faktor psikologis lebih banyak berperan dibandingkan faktor fisik dari merek 

tersebut (Halim et al., 2014). 

4.5.2. Pengaruh Variabel Citra Merek (X) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Mahasiswa UII Yogyakarta (Y1) 

       Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Citra Merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan Mahasiswa UII 

Yogyakarta (nilai probabilitas t-hitung (0,000) < Level of Significant (0,05)). Hal ini 

dapat diartikan, jika Citra Merek meningkat, maka Kepuasan Pelanggan 

Mahasiswa UII Yogyakarta mengalami peningkatan. Kepuasan konsumen sangat 

bergantung pada persepsi dan harapan konsumen. Sebuah perusahaan perlu 

mengetahui beberapa factor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen. 

Tingkat kepuasan yang diperoleh para konsumen sangat berkaitan erat dengan 

standar kualitas barang/jasa yang mereka nikmati. Sifat kepuasan bersifat 

subjektif, namun dapat diukur melalui survey atau indeks kepuasan konsumen 
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masyarakat. Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan 

konsumen telah semakin bes Semakin banyak pihak yang menaruh perhatian 

terhadap hal ini. Pihak yang paling banyak berhubungan langsung dengan 

kepuasan/ketidakpuasan konsumen adalah pemasar, konsumen, konsumeris, dan 

peneliti perilaku konsumen. Persaingan yang semakin ketat, di mana semakin 

banyak produsen yang teriibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada 

kepuasan konsumen sebagai tujuan utama.  

      Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan 

komitmennya terhadap kepuasan konsumen dalam pernyataan misinya. Kunci 

utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan 

kepada konsumen melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas dengan harga 

pesaing. Dengan semakin banyaknya produsen yang menawarkan produk dan 

jasa, maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak. Dengan demikian 

kekuatan tawar-menawar konsumen semakin besar. Hak-hak konsumen pun mulai 

mendapatkan perhatian besar muncul aktivitas-akiivitas kaum konsumerisme yang 

memperjuangkan hak konsumen, etika bisnis, serta kesadaran dan kecintaan akan 

lingkungan. Para peneliti perilaku konsumen juga semakin banyak yang tertarik 

dan menekuni topik kepuasan konsumen dalam rangka mengupayakan pemecahan 

yang maksimum dari pemenuhan kepuasan para konsumen.  

        Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

konsumen yang merasa puas. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan 

beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan konsumennya 
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menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi peabelian ulang dan 

terciptanya loyalitas konsumen, dan rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Ada beberapa pakar yang memberikan definisi 

mengenai kepuasan/ketidakpuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi perrnah beli di mana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen. Kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang mereka rasakan dibandingkan dengan harapannya. Meskipun 

umumnya definisi yang diberikan di atas menitik beratkan pada kepuasan/ketidak 

puasan terhadap produk atau jasa, pengertian tersebut jaga dapat diterapkan dalam 

penilaian kepuasan/ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan tertentu karena 

keduanya berkaitan erat. 

4.5.3. Pengaruh Variabel Kepuasan Pelanggan (Y1) terhadap Variabel 

Loyalitas Pelanggan Mahasiswa UII Yogyakarta (Y2). 

          Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Kepuasan 

Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Mahasiswa UII Yogyakarta (nilai probabilitas t-hitung (0,000) < Level of Significant 

(0,05)). Hal ini dapat diartikan, jika Kepuasan Pelanggan meningkat, maka 

Loyalitas Pelanggan Mahasiswa UII Yogyakarta mengalami peningkatan. 

Loyalitas terhadap produk dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Merek dapat 

diartikan sebagai nama atau simbol yang membedakan untuk mengidentifikasi 

baik produk maupun jasa. Loyalitas berkaitan dengan sangat erat dengan beberapa 
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faktor, salah satu yang paling utama adalah pengalaman penggunaan. Konsumen 

dapat loyal karena masalah teknis, ekonomis, maupun psikologis yang membuat 

konsumen merasa sangat kesulitan untuk berpindah ke lain merek. Selain itu, 

konsumen bisa loyal juga karena mereka puas dengan supplier atau merek 

dari produk itu, sehingga menginginkan untuk meneruskan penggunaan (Halim, 

2014).  

       Peran loyalitas dalam proses ekuitas merek dan secara khusus mencatat 

bahwa loyalitas mengarahkan pada keuntungan pemasaran secara pasti seperti 

menurunkan biaya pemasaran, konsumen baru lebih banyak dan pengaruh 

perdagangan lebih besar. Strategik selain itu yang dijadikan dasar untuk 

mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yaitu keunggulan 

yang dapat direalisasikan melalui upaya-upaya pemasaran. Loyalitas sebagai 

komitmen yang mendalam untuk membeli kembali atau berlangganan kembali 

suatu produk atau jasa yang dipilih dimasa yang akan datang, dengan cara 

membeli merek yang sama secara berulang atau membeli sekelompok merek yang 

sama secara berulang meskipun pengaruh situasional dan usaha-usaha pemasaran 

secara potensial menyebabkan tingkah laku berpindah. Menurut Stephen (2007), 

kepuasan merupakan perbandingan antara harapan sebelum melakukan pembelian 

dengan kinerja yang dirasakan. Konsumen dapat terpengaruh oleh sebuah merek 

yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga konsumen dapat diidentifikasikan 

dalam sebuah merek, karena merek dapat mencerminkan karakteristik konsumen. 

Keinginan seseorang untuk mempercayakan perusahaan atau sebuah merek untuk 

melakukan atau menjalankan sebuah fungsi. Jika konsumen akan merasa nyaman 
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dengan sebuah merek, maka ia dengan mudah akan menggunakan merek tersebut 

tanpa bingung memilih atau menggunakan produk yang lain. Pengalaman 

seseorang pada perusahaan dapat membentu perilaku konsumen yang loyal. Jika 

konsumen mendapatkan perilaku yang baik. Maka konsumen akan mengulangi 

perilakunya kepada perusahaan. Menurut Stephen (2007), loyalitas merek sebagai 

komitmen yang mendalam untuk membeli kembali atau berlangganan kembali 

suatu produk atau jasa yang dipilih dimasa yang akan datang, dengan cara 

membeli merek yang sama secara berulang atau membeli sekelompok merek yang 

sama secara berulang meskipun pengaruh situasional dan usaha-usaha pemasaran 

secara potensial menyebabkan tingkah laku berpindah. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


